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ПОЛОЖЕННЯ  
про Ревізійну комісію Громадської Спілки  

«Міждержавна гільдія інженерів консультантів»  

 

1. Положення про Ревізійну комісію Громадської спілки 
«Міждержавна гільдія інженерів консультантів» (далі – Положення) 
розроблене на виконання Статуту Громадської спілки «Міждержавна 
гільдія інженерів консультантів». 

2. Положення визначає повноваження, порядок формування 
та роботи Ревізійної комісії Громадської спілки «Міждержавна гільдія 
інженерів консультантів» (далі – Ревізійна комісія). 

3. Ревізійна комісія є колегіальним контролюючим органом 
Громадської спілки «Міждержавна гільдія інженерів консультантів»  
(далі – Спілка), що здійснює функції контролю за фінансово-
господарською діяльністю Спілки. 

4. Ревізійна комісія підконтрольна та підзвітна Раді Спілки. 

5. До повноважень Ревізійної комісії належить: 

- перевірка фінансово-господарської діяльності Спілки, 
річного фінансового звіту і бухгалтерського балансу 
Спілки; 

- підготовка висновку (звіту) за результатами перевірки та 
подання його на затвердження Раді Спілки; 

- звітування перед Радою Спілки про результати перевірки; 

- інформування Ради Спілки у разі виявлення зловживань 
або виникнення загрози правам, законним інтересам, 
репутації, престижу, авторитету Спілки та/або правам, 
свободам, законним інтересам, репутації, престижу, 
авторитету членів Спілки; 

- внесення на розгляд Ради Спілки пропозиції з питань, що 
стосуються фінансово-господарської діяльності, досягнення 
мети та завдань Спілки. 
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6. Рада Спілки, Президент, Віце-президенти Спілки зобов’язані 
на запит членів Ревізійної комісії надавати інформацію, необхідну для 
здійснення ними своїх повноважень. 

7. Ревізійна комісія утворюється у складі Голови та членів. 
Склад Ревізійної комісії затверджується рішенням Ради Спілки. Члени 
Ревізійної комісії делегуються (відкликаються) членами Спілки. Голова 
Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії зі свого складу. 

8. Членом Ревізійної комісії не може бути особа, що перебуває 
у трудових відносинах зі Спілкою, а також представник члена Спілки, 
що одночасно вже має свого представника в Раді Спілки. 

9. Організаційними формами роботи Ревізійної комісії є планові 
та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Спілки та 
засідання, на яких вирішуються питання, пов’язані із проведенням 
перевірок та організацією роботи Ревізійної комісії. 

10. Планова перевірка проводиться Ревізійною комісією за 
підсумками фінансово-господарської діяльності за звітний період, але 
не рідше одного разу на рік. 

11. Позапланові перевірки проводяться Ревізійною комісією з 
власної ініціативи або за рішенням Ради Спілки. 

12. Члени Ревізійної комісії зобов’язані брати особисту участь у 
проведенні перевірок та засіданнях Ревізійної комісії і не можуть 
передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної комісії або 
третій особі. 

13. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на 
засіданні присутні 2/3 складу Ревізійної комісії. 

14. Рішення на засіданнях Ревізійної комісії приймаються 
відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Ревізійної 
комісії присутніх на засіданні. Під час голосування на засіданні Голова 
та члени Ревізійної комісії мають один голос. У разі, якщо голоси 
розділилися порівну, голос Голови ревізійної комісії є вирішальним. 

15. Члени Ревізійної комісії, які не згодні з прийнятим 
рішеннями, вправі висловити свою особливу думку, що вноситься до 
протоколу та доводиться до відома Ради Спілки. 

16. Протоколи засідань Ревізійної комісії підписуються всіма 
присутніми членами Ревізійної комісії. 

17. Протоколи засідань Ревізійної комісії передаються до архіву 
Спілки та зберігаються протягом всього строку діяльності Спілки. 
Протоколи або засвідчені витяги з них можуть надаватися для 
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ознайомлення членам Спілки та посадовим особам органів управління 
Спілки у порядку, передбаченому для користування службовою 
документацією. 

18. Члени ревізійної комісії здійснюють свої повноваження на 
громадських засадах якщо інше не буде встановлено рішенням Ради 
Спілки. 

 


